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RESUMO
O Planejamento  Agregado  da  Produção  (PAP)  consiste  na  discussão  e  concretização  de  um plano  de  produção,
responsável por desenvolver estratégias que visem o balanceamento da capacidade de produção de uma organização
com  a  sua  demanda  de  produtos.  A  partir  disso,  este  trabalho  teve  o  objetivo  de  desenvolver  uma  modelagem
matemática para otimização de um PAP em uma indústria do setor de equipamentos para a área da saúde. O trabalho
aqui proposto classifica-se quanto aos fins como descritivo e explicativo, quanto aos meios como bibliográfico, e estudo
de caso e quanto aos métodos de abordagem como quali-quantitativo. Quanto ao modelo matemático para o PAP da
Empresa em estudo, tem-se que o mesmo foi elaborado com o objetivo de minimizar o custo de produção de uma família
de produtos. Após a implementação do modelo, constatou-se que para a empresa atender a demanda esperada no
período analisado, não serão necessárias horas extras, somente com a produção normal ela conseguirá produzir o que
necessita. Além disso, constatou-se que o PAP gerado no Solver encontrou o menor custo possível.

PALAVRAS-CHAVE: Planejamento e Controle da Produção; Plano de produção; Solver.

1 INTRODUÇÃO

De acordo com Pieroni, Reis e Souza (2010), a indústria nacional de equipamentos para a
área da saúde está crescendo de forma considerável nos últimos anos, devido algumas mudanças
sociais, tais como: alterações no perfil etário e epidemiológico da população brasileira e; tendência
de aumento da demanda pública por serviços de saúde. Sendo assim, o crescimento de indústrias
desse ramo faz com que exista cada vez mais concorrentes no mercado.

As  organizações  que  se  encontram em um ambiente  em que  há  diversos  concorrentes,
buscam  segundo  Pimenta  (2008)  por  diferenciais  competitivos,  que  muitas  vezes  são  obtidos
através de melhorias no processo. Uma área que auxilia as organizações na melhoria dos processos
é o Planejamento e Controle da Produção (PCP). O PCP é definido por Slack, Chambers e Johnston
(2002), como um conjunto de atividades que visam conciliar o fornecimento dos produtos e serviços
de uma operação com a sua demanda, para garantir que os recursos produtivos estejam disponíveis
na quantidade, no momento e no nível de qualidade adequada.

Para Moreira (2004), o Planejamento Agregado de Produção (PAP) é uma das atividades do
PCP, que realiza uma conexão entre o planejamento da capacidade e a programação e controle da
produção. Esse planejamento consiste em elaborar alternativas para a utilização da capacidade de
produção da organização e tais alternativas devem ser apresentadas a alta direção da organização
(BEZERRA, 2011).

O  PAP  trabalha  com  informações  agregadas  de  vendas  e  produção,  geralmente  com
agrupamento de famílias, em que os períodos de planejamento podem ser de meses ou trimestres,
abrangendo um, ou mais anos pela frente (TUBINO, 2009).
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A elaboração do PAP é considerada um processo rudimentar e aproximado, sendo assim, em
primeiro  lugar,  ele  trabalha  com  previsões  da  demanda,  que  são  sujeitas  a  influências,  como
sazonalidade, variações erráticas e momento econômico (MOREIRA, 2004).

De acordo com Tubino (2009), a elaboração do PAP, busca atender as necessidades dos
clientes, porém, é importante que a demanda esteja equilibrada com a produção, pois assim o plano
terá maior eficácia.

Conforme  Lustosa  et  al.  (2008),  no  PAP existem duas  técnicas  para  solução:  a  técnica
intuitiva  e  gráfica  que  tem  o  intuito  de  fazer  uso  de  planilhas  de  cálculos  para  dar  auxílio  à
preparação manual  do plano de produção baseado nas estratégias básicas,  fazendo os ajustes
julgados  como  necessários;  e  programação  matemática,  a  qual  é  uma  técnica  utilizada  para
encontrar uma solução ótima.

Um dos modelos  matemáticos  utilizados para  obter  a  solução  do problema de  PAP é  a
Programação  Linear  (PL),  a  qual  é  um  instrumento  de  Pesquisa  Operacional  empregado  para
resolver problemas decisórios objetivos e de certa complexidade que consiste na descrição de um
sistema organizado com auxílio de um modelo matemático, e por meio da resolução deste modelo,
encontrar a melhor solução (ANDRADE, 2002).

A partir disso, este trabalho tem o objetivo de desenvolver uma modelagem matemática para
otimização de um PAP em uma indústria do setor de equipamentos para a área da saúde.

2 MATERIAS E MÉTODOS

O método de abordagem utilizado no presente trabalho foi o quali-quantitativo. A pesquisa
quanto aos fins foi classificada como descritiva e explicativa e quanto aos meios, foi classificada
como bibliográfica e estudo de caso.

Para coletar os dados referentes à produção, realizou-se uma entrevista com o gerente de
Tecnologia da Informação da Empresa em estudo.

Após  o  levantamento  de  dados  necessários  para  a  elaboração  do  PAP,  o  problema  foi
formulado por meio da Programação Linear e implementado no Solver do Excel, para isso elaborou-
se uma modelagem matemática para implementar o PAP, a qual é apresentada a seguir.

A função objetivo a minimizar é o custo total do planejamento agregado, que é dado pela
soma do custo total da produção com o custo total de manter o estoque, como mostrado na Equação
1. 

                                                                   CT = CP +                                                              (1)

O custo de produção (CP) é representado pelo somatório da soma do custo da produção
regular no período t, multiplicado pela produção regular no período t, com o custo da produção com
horas  extras  no  período  t,  multiplicado pela  produção com horas  extras  no  período  t.  O  CP é
representado pela Equação 2.

                                                        CP =                                               (2)

O custo de manter o estoque (  é representado pelo somatório do estoque médio no

período t multiplicado pelo custo de manter o estoque no período t, como mostrado na Equação 3.

                                                              =                                                           (3)

A partir das Equações 1, 2 e 3 tem-se a Equação 4, que representa o custo total detalhado.
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                                      CT =[ + [(                               (4)

Em que,
CT: Custo total
CP: Custo de produção

: Custo de manter o estoque 

: Custo de produção regular no período t

: Produção regular no período t

: Custo de hora extra no período t

: Produção com horas extras no período t

: Estoque médio do período t

: Custo de armazenagem por unidade no período t

Tem-se como restrição, que as produções regulares e com horas extras não podem exceder a
capacidade da Empresa, como apresentado abaixo.

Tem-se também uma restrição para impor que o estoque inicial  não pode ultrapassar 85
unidades.

 unidades

Por fim,  tem-se a restrição que impõem que as produções regulares e com horas extras
devem ser valores positivos, como apresentada abaixo.

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Dentre as famílias de produtos trabalhadas na Empresa em estudo, escolheu-se a família da
de produtos x, por ter o maior faturamento, sendo esta composta por sete produtos, cujas demandas
previstas para os próximos três períodos se encontram na Tabela 1.

Tabela 1: Demandas estimadas para os próximos 3 meses
Mês Julho Agosto Setembro
Previsão de demanda 889 810 916
Fonte: Os próprios autores

O planejamento agregado a ser desenvolvido na empresa de equipamentos médicos tem como
objetivo minimizar o custo de produção de uma família de produtos, considerando os custos de
produção e os custos de manutenção de estoque.
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A estratégia adotada no desenvolvimento do PAP é de força de trabalho constante utilizando
horas extras e não permitindo subcontratação

As informações de custos, quantidade de colaboradores, limites de estoque, limite de horas
normais e extras foram todas fornecidas pela própria empresa. 

Tem-se que as horas extras contam como banco de horas, ou seja, as horas trabalhadas a
mais durante um período são compensadas com a diminuição da jornada de trabalho em outro
período.

Para desenvolver o PAP para a empresa em estudo, utilizou-se os seguintes dados de entrada:
estoque inicial de 85 unidades; 8 funcionários; 8,75 unidades produzidas a cada hora; custo com
hora normal de R$ 7,50 por funcionário; custo de estocagem por unidade de R$ 29,16.

Os  resultados  obtidos  com  a  elaboração  do  planejamento  agregado  no  Solver são
apresentados na Tabela 2.

Tabela 2: Planejamento Agregado da Produção desenvolvido para a Empresa em estudo.
Período Julho Agosto Setembro Total

Previsão de demanda 889 810 916 2615
Produção do período    

Unidades produzidas com horas regulares 889 810 916 2615
Unidades produzidas com horas extras 0 0 0 0

Horas normais necessárias 102 93 105 299
Horas extras necessárias 0 0 0 0

Disponibilidade 974 895 1001 2870
Estoques    0

Estoque inicial 85 85 85 255
Estoque final 85 85 85 255

Estoque Médio 85 85 85 255
Cálculo dos custos    

Horas normais R$ 6096,00 R$ 5554,29 R$ 6281,14 R$ 17931,43
Horas extras R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0

Custo do estoque R$ 2478,60 R$ 2478,60 R$ 2478,60 R$ 7435,80
Total R$ 8574,60 R$ 8032,89 R$ 8759,74 R$ 25367,23

Fonte: Os próprios autores

O propósito do planejamento agregado foi  à minimização do custo total.  Sendo assim, ao
implementar o PAP no Solver, o menor custo encontrado foi de R$25367,23.

Ao analisar a Tabela 2, percebe-se que para a Empresa atender a demanda esperada nos
próximos três meses, não serão necessárias horas extras, somente com a produção normal ela
conseguirá produzir o que necessita. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Utilizou-se um modelo matemático de Programação Linear para desenvolver um PAP para
uma indústria do setor de equipamentos para a área da saúde, com intuito de atender a demanda ao
menor custo possível.  

Para isso, utilizou-se força de trabalho constante com horas extras, chegando a um custo
mínimo de R$25367,23. 

Além disso, percebeu-se que a Empresa em estudo tem capacidade para atender a demanda
esperada, ou seja, não ocorrerá atrasos na entrega.
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